Inn på tunet – Barnevern

Gården – et sted for trygghet og gode opplevelser
Inn på tunet-gården skal være en trygg plass hvor barn og unge kan være seg selv og få
oppleve utvikling, mestring og trivsel. Her er det tid nok til alle – og barna får lære mer
om livet på en gård, med alt som rører seg der.
På flere steder i Møre og Romsdal får barn ulike tilbud på Inn på tunet-gårder gjennom den
kommunale barneverntjenesten. Her skapes gode opplevelser med dyr, natur, livet og
fellesskapet knyttet til en gård.
Variert tilbud
Hvert tilbud er unikt. Noen av gårdene har sauer, andre har kyr eller griser. Det er gårder med
korn eller grønnsaksproduksjon, men som også ofte har smådyr som høner, kaniner eller katt
og hund. Noen ligger ved fjorden, andre ved elver eller fjell. Det er ikke så viktig. Når barn og
unge er Inn på tunet, følger de rytmen på gården. De får delta på aktiviteter som er tilpasset,
og ofte får de ansvar for enkelte arbeidsoppgaver.
Ut fra behov, opprettes vanligvis tilbudet etter avtale med barneverntjenesten i den aktuelle
kommunen, nabokommune eller en kommune som ligger lengre unna. Brukerne er barn i
fosterhjem eller på institusjon, eller bor med sin egen familie, som av ulike grunner trenger
avlastning.
Stiller strenge krav
Barnevernstjenesten har strenge krav til hvem som kan ta imot barna, og hvordan tilbudet må
tilrettelegges. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for godkjenning av
private og kommunale barneverninstitusjoner i sin region. Tilbydere leverer politiattest, og
både tilbyder og andre over 18 år i familien underskriver taushetserklæring. Inn på tunet har
også en godkjenningsordning som administreres av KSL Matmerk.
Ulike tjenestetilbud
Et vanlig Inn på tunet-tilbud, er at gården fungerer som besøkshjem gjennom
barnevernstjenesten. Dette kan være en helg i måneden eller oftere, eller enkeltdager.
Tilbyder tar imot ett eller flere barn regelmessig på gården, ofte gjennom flere år. Dette fører
gjerne til at barn og unge knytter seg til gården og livet der. Stabilitet er bra for barn. Noen
tilbyr et etter skole-tilbud på hverdager. Det er også Inn på tunet-gårder i Møre og Romsdal
som er beredskapshjem. Det betyr at de kan ta imot barn på kort varsel når ting oppstår.
Tilbudene tilpasses den enkelte situasjonen, og en Inn på tunet-tilbyder er ofte fleksibel med
hensyn til hvordan tjenesten kan utformes når det kommer til tid, deltakere og andre faktorer.
Lek og læring på gården
En vanlig dag på gården starter ofte med et godt måltid, før barna blir med i fjøsen eller på
andre typiske gårdsaktiviteter. Det er rom for lek, men også tilpasset arbeidsoppgaver som er
med på å gi mestringsfølelse hos barn og unge. De blir tatt med på oppgaver hvor de lærer
noe nytt, og dette øker selvfølelsen. Det blir naturlig nok mye utetid, og mange Inn på tunetgårder er også «skjerm-frie». Det kan være stressdempende faktor i seg selv. Å sitte sammen

rundt bordet og spille spill eller holde på med hobby-aktiviteter har vi også gode erfaringer
med. Da går ofte praten lett om løst og fast. Det er trivelig og fine stunder.
Får være seg selv
Tilbudene er individuelt tilpasset. Barna blir sett og hørt. Aktivitetene, kontakten med dyr og
de ulike arbeidsoppgavene barna er med på, gir Inn på tunet-tilbyderen gode muligheter til å
gi konkrete positive tilbakemeldinger til de unge. Det er godt for alle å høre at man er flink til
noe. Selv små trivielle ting som «så fint stallgulvet ble når du kostet det» eller «så bra du
holder kyllingene» er svært viktig for barna.
Mat skaper fellesskap
Måltidene er sentrale i tilbudet og fellesskapet rundt bordet er viktig. Barna får muligheten til
å delta på matlaging, og i mange tilfeller også høste av maten de skal spise. Potetene smaker
bedre når en selv har gravd de opp av jorda, og barna er stolte når de får gå og plukke egg.
Dyr gir positive effekter
Barna får være med på mye av det som skjer på en gård, og stell av dyr er en favoritt.
Å være sammen med dyr kan ha positive effekter på oss mennesker. Barn kan lære å vise
følelser som omsorg og kjærlighet. De ser at dyrene aksepterer dem akkurat slik de er, og
kjenner dem igjen. Dyrene har heller ingen store forventninger til dem, utover kos, stell og
kjærlighet.
Vinn-vinn-vinn
Ingen Inn på tunet-gårder er like. Alle har sine unike særpreg og variasjoner, og hver gård er
derfor helt spesiell. Mange som tar imot ulike grupper har et oppriktig ønske om å dele gården
sin med flere – samtidig som tjenestene oppleves verdifulle for de barna som får dette
tilbudet, og deres pårørende. En del Inn på tunet-tilbydere har en kompetansebakgrunn i
tillegg til å være bonde. De er lærere, sykepleiere, sosionomer eller har en annen utdanning
eller yrkeserfaring. Inn på tunet-tilbyderen har med seg denne kompetansen når de tilbyr ulike
tjenester på sin gård. Å satse på gode Inn på tunet-tjenester til barn og unge som har behov for
det, er bra både for barna, det er bra for Inn på tunet-bonden og bra for kjøperen av tjenestene;
det er vinn – vinn – vinn.
FAKTA OM INN PÅ TUNET
Et kvalitetssikret tilbud
Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp
til gården, livet og arbeidet der.
Det en beskyttet tittel som krever revisjon og godkjenning. Matmerk er tildelt ansvaret for
godkjenningsordningen https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/bli-en-inn-paa-tunet-gaard
Ønsker du å ta kontakt med en Inn på tunet-gård i Møre og Romsdal?
Her finner du oversikten
https://innpatunetmr.no/tilbydere/
Vil du vite mer om Inn på tunet - Barnevern i Møre og Romsdal?
Ta kontakt med oss!
www.innpatunetmr.no

